A Panangibabaet a carcararag:
❖ Carcararag iti baetan daguiti panagsusuppiat
— Agbibiagtayo iti nailubungan nga riribuc. Gubat iti nagbaetan ti naimbag ken iti dakes,
nagbaetan ni Apo Jesu-Cristo kenni Satanas. Sag-tunggal maysa ket agser-servi iti maysa a
pannacabalin, caadduan ket makipaspaset.
— Awan ti "naincapilitan a panagservi" ken Apo Jesus. Saan nga mangpilpilit nga sumurot
kencuana. Saan met nga mangibabaet no saanmo nga palubusan.
— Iti panangibabaet nga carcararag ti wagas nga "palubusantayo" nga makiballaet cadaguiti
icarcararagantayo.
— Padayawan ti Dios daguiti napili a carcararagtayo agpaay cadakuada ken agtrabajo a nabileg
agpaay cadakuada.

❖ Panangicararag iti napili nga tattao
— Saan nga nagtalek iti bukodna nga bileg iti panangsango ita niriwriw nga dakes nga angeles.
Cancanayon nga nagtalec isuna iti bileg ti Mannacabalin babaen ti carcararag.
— Nangibati Isuna iti pagtuladan cadagiti napili nga tataona, a cas ken Pedro. Ammo unay ni Apo
Jesus nga agkasapulan ni Pedro iti tulong iti dayta nga rabii. Gapuna, imbabaet isuna ni Apo
Jesus.
— Balacad iti Dios nga mangiyasidegtayo iti napili a tao nga aywanan iti mannacabalin nnga
immana. Ket agpingettayo agingga nga makitatayo iti banagna.

❖ Panangicarcararag cadaguiti dadduma nga mamati
— Cadawyan ni Pablo nga mangicarcararag cadaguiti sabsabali. Ania daguiti dinawdawatna?
basaen iti Efeso 1:17-23.
— Cadawyan met ni Pablo nga agyaman iti naespituan nga panagtakneng daguiti cacabsatna iti
pammati, a cas panangicararagna iti Filipos 1:3-11. Incarcararaganna ida agtutulloy koma iti
panagrang-ay ti pammatida.
— Icarcararagantayo daguiti kapammatiantayo a cas inaramid ni Pablo, tapno mapabileg ken
maparegta iti pannagnada a cas Cristiano.

B Ti Dios dumgeg cadaguiti carcararagtayo
❖ Madanagan ni Daniel iti agdama nga casasaad daguiti nagsubli iti Jerusalem a naggapu iti Babilonia.
Incarcararaganna ida iti bayat 21 nga alaldaw.
❖ Nangted ti Dios iti tagtagainep ken Daniel gapu ti pannacaupayna. Impatalgedna nga nangeg ti Dios
ti cararagna uray pay idi damu.
❖ Nakibakal iti Dios iti sabali nga paset sakbaypay nga sinungbattanna ti cararag ni Daniel.
Sidedenggeg cadaguiti carcararagtayo, numanpay masapul iti aguray bassit.

C Casano ti Agcararag
❖ Daguiti magibabaet nga carcarraragtayo ket masapul nga naganetget, napudno ken nalawag nga
maibalicas.
❖ Incarcararag ni Pablo iti napili (caspangarigan daguiti catrabajona) ken napili nga ig-iglesia (e.g.
Efeso wenno Filipos). Dinawatna pay cadaguiti iglesia ti pannacawaya-wayana wenno tapno
mapabileg iti panangiwarasna ti naimbag a damag. (Fil. 1:19; Col. 4:3).
❖ Icarcararagantayo daguiti saan pay nga nacasaran ken Apo Jesus (Jn. 17:20), nga mapapigsa coma
daguiti mamati (Efe. 3:14-16), iti Dios nga paatiddugenna koma iti panangpakawanna (1Jn. 5:16), iti
pannacasalaknib cadaguiti magmagna iti suot ti biag (Ara. 12:12)…
❖ No agcararagtayo cadaguiti sabsabali, agbalintayo a calasugan iti nadiosan a bendisyon agpaay
cadakuada.

